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Introduktion av projektet
Den flerspråkiga, multikulturella kursen för unga
invandrare är ett Eu finansierat projekt med syfte
att förbättra unga invandrarers utsikter till arbete
och dra nytta av vanliga utbildningar i sitt
värdland.
Projektetet finansieras av Europeiska
kommissionen genom programmet Leonardo da
Vinci – Transfer of Innovation
Sex organisationer deltar I projektet och bidrar
med kompetens inom sysselsättning och
utbildning, att föra de unga invandrarnas talan
och för att utveckla träning och utbildning som
kan användas inom EU.
Målet är att hjälpa unga invandrare att ge dem
möjlighet att skaffa sig grundläggande kompetens
och överförbara färdigheter som behövs för att
öppna upp möjligheter antingen direkt till
sysselsättning och/eller yrkesexamen genom
följande:

• Främja ökad förståelse av tendenserna på
arbetsmarknaden och arbetstagarnas rättigheter
•
Utrusta
deltagarna
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• Främja ökad medvetenhet och användning av
värdlandets yrkesutbildning och strukturer av
utbildning och andra utbildningsmöjligheter
• Att få en fördjupad förståelse av hinder som
unga invandrare i partnerländerna stöter på och
hitta praktiska sätt för att övervinna dessa.
• Främja utbredd användning av; utbildning med
fokus på sociala faktorer för invandrargrupper,
yrkesinriktad utbildning, utbildningsinstitutioner
och andra utbildnings-organ med potential att
integrera detta material.
• Bidra till den personliga utvecklingen av
invandrare och utvecklande av deras potential att
öka sitt bidrag till arbetsmarknaden och ekonomin

• Skapa större medvetenhet på arbetsplatser av
de positiva aspekterna av kulturell mångfald,
förbättra samhälleliga relationer och gemenskap,
integration genom att underlätta för unga
invandrare att få tillgång till mer varierande
arbetstillfällen.
Kursen utarbetas från grunderna för Foundations
for Work projektet och kommer att skräddarsy det
ursprungliga materialet som utvecklats av
DiversityWorks i Storbritannien för att möta
behoven hos unga invandrare i hela Europa.

Lotsning av utbildningsmoduler
Ett pilottest av stiftelser för Arbets moduler
kommer att genomföras senare i år och kommer
att involvera unga invandrare i alla partnerländer.
Denna testfasen är en av ett antal
utbildningsmetoder som används av projektet för
att ta itu med de problem som unga invandrare
och tillhandahållare av yrkesutbildning i
behovsanalys som gjorts förra året. Dessa
problem inkluderar de svårigheter unga
invandrare möter i att få erkännande av
kvalifikationer och tidigare lärande som förvärvats
utomlands.
Modulerna, som utvecklats av DiversityWorks i
Storbritannien och lokaliserade för att användas
av projektpartnerskapet för landsspecifik bruk,
presenterades vid parternas möte i Belfast 2013.
Efter godkännande av modulerna, var en snabb
kontroll genomförs i Sverige, Irland , Spanien och
Storbritannien, Nordirland med utbildning av
personal.
Den flerspråkiga utbildningen kommer att vara
tillgänglig i innehåll och lågteknologiska i
leveransen för att engagera elever med låga
kvalifikationer och självförtroende. Genom att
fokusera
på
färdigheter
såsom
muntlig
kommunikation och teamarbete, IKT och
privatekonomi, och med hjälp av en elevcentrerad metod, kommer kursmaterialet effektivt
underlätta förvärv av grundläggande färdigheter
som behövs för att lyckas i arbetslivet, samtidigt

öka förtroendet och attityder värde i värdländerna,
vilket leder till mer framgångsrik sysselsättnings
rekrytering och bibehållande i ett brett spektrum
av yrken.
De 7 modulerna utvecklas är:
1. samarbetsförmåga
2. Muntlig presentationsteknik
3. Själv Utveckling
4. Personlig Money Management
5. Ansökan om Work
6. Använda Internet för arbetsliv och Living
7. Kultur medvetenhet
Om du vill engagera dig i denna spännande nya
fasen av projektet hör gärna av dig via e-post
testing@foundationsforwork.eu
alternativt
kontakta
någon
av
våra
medverkande
partnerorganisationer.

Projektets hemsida
The Foundation for Work Project har skapat en
särskild webbplats för att kommunicera dess
produkter, framsteg och resultat.
Vår projekthemsida är nu igång och kommer att
uppdateras under de 2 år projektet löper när nytt
material produceras.

Besök vår hemsida www.foundationsforwork.eu
Du kan också:

gilla oss på Facebook

följa

oss

på

Twitter

Projekt partners

(UK) stödjer den positiva utvecklingen av
missgynnade och utsatta grupper genom kapacitetsuppbyggnad och
interkulturell förståelse. Tillsammans med sin systerorganisation,
Springboard, har DiversityWorks arbetat med över 2000 personer i en
rad utbildningsprogram. DiversityWorks använder ett personcentrerat
förhållningssätt och tror på en tvåvägs inlärningsprocess med elever
som är aktiva och påverkar sin utveckling och prestation.
DiversityWorks

Fundaciόn Laboral del Metal (Spanien) är en ideell organisation som

grundades 2004 för att tillhandahålla utbildning och lösningar för
metallindustrin i Cantabria, Spanien. FLM genomför gemensamma
projekt med regeringen, fackföreningar och gör skräddarsydda
utbildningsplaner för företag och offentliga organisationer på nya
tekniker och metoder för kvalifikationer, vidareutbildning och
kompetens utveckling.
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet (Sverige)

är en av fem stiftelser knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala,
Göteborg, Lund och Umeå, som erbjuder ett brett utbud av
vuxenutbildning i hela Sverige, inklusive gymnasier, yrkesutbildning
kurser för seniorer och utbildning, arbetsmarknadsutbildning och
vidareutbildning för arbetslivet.
Canice Consulting (UK) är ett internationellt konsultföretag som
arbetar inom lokal och regional utveckling, företagande och
sysselsättningsutveckling, samt förvaltning och tekniskt stöd till EUnätverk och program.
Doras Luimni (Irland) är en oberoende privat organisation som

grundades i Limerick och grundades år 2000 för att främja
rättigheterna för asylsökande, flyktingar och alla invandrare genom att
stödja dem på ett personligt plan och samtidigt bedriva
opinionsbildning för sina kollektiva intressen. Organisationens
värderingar är förankrade i de mänskliga rättigheternas ramverk, med
en tro på jämlikhet och icke-diskriminering i både offentliga och
privata livet och en förpliktelse att välkomna nya gemenskaper och att
utvidga särskilt stöd till de mest sårbara bland dem.
European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Belgien) har över 200 medlemmar

i nästan alla medlemsländer, också medlemmar i Turkiet, Kanada och Ryssland. Forumet har möjlighet
att nå ut till över 1500 yrkesutbildningsinstitutioner i hela Europa. Detta europeiska nätverk har också
direkta kopplingar till andra europeiska organisationer inklusive EUCIS, EVTA, EUA, Solidar CSR,
Workers Education Association (Europa) och ungdomsforum.

